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ZAWIADOMIENIE 
o wszczl{ciu Postlfpowania 

Ladi, dn. 21 ezerwea 2019 r. 

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 T. Kodeks post~powania 

administraeyjnego (Lj. Dz. U. 20 18.2096 ze zm.) 

z a w i a dam jam, ie 

na wniosek spolki PGE Dystrybucja S.A. wszcz~te z05talo z dniem 3 paidziernika 

2018 r. postypowanie W sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci 

o nieuregulowanym stanie prawnym, polozonej w Lodzi, przy ul. Beczkowej bez numeru, 

oznaczonej w ewidencj i gruntow, w obrybie G~24 jako dzialka or 108/43 a powierzchni 

0,0017 ha, uregulowanej w Rep. hip 88 Nowe Rokicie 16 i 13. niezbydnej dla wybudowania 

przyl~eza kablowego nN. 

Zgodnie z dyspozycj<} wynikaj<}cft z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 

a gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2018.2204 ze zm.) starosta wykonujo:tcy zadanie 

z zakresu administracji rZ'ldowej moie ograniczyc w drodze decyzji sposob korzystania 

z nieruchomosci poprzez udzielenie zezwolenia na zakladanie i przeprowadzenie na 

nieruchomosci cio:tgow drenaiowych, przewodow i umtdzen sluZ<=tcych do przesylania lub 

dystrybucj i plynow, pary, gazow i energii elektrycznej oraz utL"ldzen Illcznosci publicznej 

i sygnalizacji a takie innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow i urllldzen 
""" . _. -. . 

niezbl(dnych do korzystania z tych przewodow i urZ4dzen, jeieli wlasciciel lub uiytkownik 

wieczysty nieruchomosci nie wyraia na to zgody. 

Ograniczenie to nastcrpuje zgodnie z planem miejscowym a w przypadku braku planu 

zgodnie z decyzj'l 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Przepisy art. 124 ww. ustawy z wylflczeniem ustl(pu 3 maj'l rowniez zastosowanie do 

nieruchomosci 0 nieuregulowanym stanie prawnym. Stosownie do tresci art. 113 ust 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami, przez nieruchomosc 

o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie sil( nieruchomosc, dla ktorej ze wzglcrdu na brak 

ksicrgi wieczystej, zb ioru dokument6w albo innych dokumentow nie moina ustatic os6b, 

kt6rym przyslugujo:t do niej prawa rzeczowe. 
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Z materialu dowodowego zgromadzonego w sprawie wynika, it przedmiotowa 

nieruchomosc m nieuregulowany stan prawny. 

lednoczeSnie informuj«, i t w przedmiotowej sprawie zostal zgromadzony material 

dowodowy stanowiCJcy podstaw~ do zakonczenia post«powania decyzjCJ administracyj n~. 

Wobec powyiszego, stosownie do tresci art. 10 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks post«powania administracyjnego zawiadamiam 0 moiliwosci zapoznania si« 

przez strony ze zgromadzonym materialem dowodowym oraz 0 motliwosci wypowiadania si« 

co do jego tresci i sporzCJdzania notatek i odpis6w z akt sprawy. 

Powy:isze czynnosci mogCJ bye dokonywane w godzinach urz«dowania, w siedzibie 

Urz~du Miasta Lodzi w Oddziale Wywlaszczen i Zwrotow Nieruchomosci Wydzialu 

Dysponowania Mieniem przy uJ. Piotrkowskiej 104, III pi~tro, pok. nr 366, w godzinach: pn., 

sr.-pt. 800_1 600
, wt. 900_1700 w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

lednoczesnie z uwagi na powyzsze stosownie do treSci art. 36 Kodeksu post~powania 

administracyjnego, wyznaczam nowy termin rozstrzygni~cia przedmiotowej sprawy do dnia 

311ipca 2019 r. 

lednoczesnie informuj~, iz na podstawie art.37 kpa stronie sluiy prawo wniesienia 

ponaglenia, jeieli nie zalatwiono sprawy w terminach okreslonych wart. 35 i 36 kpa. 

Ponaglenie zawierajCJce uzasadnienie wnosi si~ do Wojewody L6dzkiego za posrednictwem 

Prezydenta Miasta Lodzi. 

Otrzymui. : 
1. 

-pelnomocnik PGE Oystrybucja S.A. 

Z up. Prezydenta Miasta Lodzi 
KierolVllik Oddzialll 

WYlVlffszczeli 
i ZwrotolV Nieruchomosci 

t\onf/VU{ 
Marcin Tomczyk 


